
Uchwala Nr SO-0954/27/5/Ko/2019
Skladu Orzekajgcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrazenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Zwigzku 
Migdzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej" za 2018 rok

wraz z informacjg o stanie mienia

Sklad Orzekajgcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarzgdzeniem 
Nr 5/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 marca 2019 r., 
w osobach:

Przewodniczgca: Zofia Ligocka
Czlonkowie: Renata Konowalek

Leszek Maciejewski

dzialajgc na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561, z pozn. zm.) w zwigzku 
z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 
pozn. zm.) wyraza o przedlozonym przez Zarzgd Zwigzku Migdzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznanskiej” sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2018 rok wraz 
z informacjg o stanie mienia

opini^ pozytywnq

Uzasadnienie

Przedmiotem badania stanowigcym podstawg do wydania niniejszej opinii bylo sprawozdanie 
roczne z wykonania budzetu Zwigzku Migdzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznanskiej” za rok 2018 oraz informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzien 31 
grudnia 2018 r., przedlozone tut. Izbie w dniu 28 marca 2019 r.

Sklad Orzekaj^cy zapoznal si§ takze z uchwalg budzetowg wg stanu na dzien 31 grudnia 2018 
r., z Wieloletnig Prognozg Finansowg (po zmianach) oraz ze sprawozdaniami budzetowymi za 2018 
rok.
I. Przedlozone sprawozdanie zawiera czgsc opisowg i tabelaryczng. Czgsc tabelaryczna prezentuje 

dochody i wydatki w pelnej szczegolowosci klasyfikacji budzetowej. Czgsc opisowa zawiera 
informacja o wykonanych dochodach z poszczegolnych zrodel i rodzaju sfmansowanych 
wydatkow. Ponadto przedstawiono stan naleznosci i zobowigzan na dzien 31.12.2018 r.
W ocenie Skladu Orzekajgcego przedlozone sprawozdanie z wykonania budzetu za 2018 rok 
spelnia wymogi okreslone w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych.



II Na podstawie przeprowadzonego badania Sklad Orzekajgcy ustalil, ze budzet Zwigzku 
Mipdzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej” za 2018 rok zostal 
wykonany z nadwyzkg w wysokosci 2.963.153,84 zl, bowiem:

a) dochody wykonano w wysokosci 157.857.739,32 zl, co stanowi 102,10 % planu, w tym:
- dochody biezgce w wysokosci 157.857.739,32 zl, co stanowi 102,10 % planu,
- dochodow majgtkowych me zaplanowano i nie wykonano.

b) wydatki wykonano w wysokosci 154.894.585,48 zl, co stanowi 98,49 % planu, w tym:
- wydatki biezgce w wysokosci 154.878.162,48 zl, co stanowi 98,50 % planu,
- wydatki majgtkowe w wysokosci 16.423 zl, co stanowi 82,12 % planu.

W roku sprawozdawczym Zwigzek dysponowal nadwyzkg z lat ubieglych w kwocie 
3.366.729,36 zl, a w wyniku wykonania budzetu 2018 roku nadwyzka budzetowa zwi^kszyla 
si$ do kwoty 6.329.883,20 zl.
Dane te potwierdza sprawozdanie Rb-NDS o nadwyzce/deficycie za okres od poczgtku roku do 
dnia 31 grudnia 2018 r.
Z powyzszych danych wynika, ze zrealizowane dochody biezgce byly wyzsze niz wykonane 
wydatki biezgce co oznacza, ze zostal spelniony wyniog okreslony przepisem art. 242 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych.
Na podstawie sprawozdania Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowigzan wg tytulow 
dluznych oraz porgczen i gwarancji”, Sklad Orzekajgcy ustalil, ze Zwigzek na koniec 2018 
roku nie posiadal zobowigzan z tytulu kredytow i pozyczek, ale posiadal zobowigzania 
wymagalne w kwocie 5.803,10 zl
W czgsci opisowej Zarzgd wyjasnil okolicznosci powstania zobowigzania wymagalnego oraz 
wskazal, ze zalegla kwota odpisu na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych zostala 
przekazana 11 stycznia2019 roku.
Zarzgd przedstawil analizg stanu zaleglosci i zobowigzan Zwigzku. Zarzgd poinformowal o 
zmaksymalizowaniu dzialan zmierzajgcych do uszczelnienia systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, w tym weryfikowaniu zlozonych deklaracji o wysokosci oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydawaniu decyzji okreslajgcych wysokosci 
zobowigzania. Powyzsza informacja znajduje potwierdzenie w danych wynikajgcych ze 
sprawozdania Rb-27S, a mianowicie we wzroscie Igcznej kwoty naleznosci z tytulu oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do danych na koniec 2017 roku 
(naleznosci za 2018 + zaleglosci z lat ubieglych w § 0490) o kwot<? 7.944.770,79 zl do kwoty 
164.365.848,12 zl. Zwigkszeniu ulegla takze kwota naleznosci wymagalnych z tytulu oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi o 2.023.807,26 do kwoty 14.853.862,82 zl - w 
stosunku do danych na koniec 2017 roku. Zarzgd poinformowal rowniez o sukcesywnie 
podejmowanych dzialaniach zmierzajgcych do zastosowania srodkow egzekucyjnych, co 
znajduje potwierdzenie w poziomie przypisanych naleznosci i uzyskanych dochodow ze 
zwrotow kosztow egzekucyjnych (§0640).
Lgczna kwota zobowigzan wynosi 18.920.586,30 zl, z czego zobowigzania w wysokosci 
353.247,85 zl (§ 4040) oraz czgsc zobowigzan w §§ 4110 i 4120 wynika z obowigzku 
naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
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Z analizy cz^sci opisowej sprawozdania wynika, ze tak jak w roku poprzednim do 31 grudnia 
nie zostaly oplacone faktury za uslugi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadow 
wykonane w miesi^cu listopadzie, co uzasadniono sposobem rozliczen i terminami platnosci 
okreslonymi w umowach. W sprawozdaniu Zarz^d poinformowal rowniez o zobowiqzaniach 
spomych oraz wstrzymaniu zaplaty cz^sci zobowiqzan w zwiqzku z nalozeniem kar 
umownych.

III. Do sprawozdania z wykonania budzetu dol^czono informacj? o stanie mienia Zwi^zku wg 
stanu na dzien 31 grudnia 2018 r. zawieraj^c^ dane, o ktorych mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 
ustawy o finansach publicznych.

Maj^c powyzsze na uwadze Sklad Orzekaj^cy postanowil jak w sentencji.

Przewodniczqca 
zekaj^cego

Zofia Ligocka

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu, 61-851 Poznan, ul. Zielona 8, w terminie 14 dni od 
daty otrzymania.
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